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Referat af generalforsamling i Tune IF Billard den 27. januar 2022 

 

Referent: Henrik Nielsen (dart) 

Der var 18 fremmødte medlemmer 

 

1. Valg af dirigent: 
Som dirigent valgtes John Jensen. Dirigenten kunne berette at generalforsamlingen var lovligt 
indvarslet ved fremsendelse af indkaldelse med dagsorden til foreningens medlemmer, 
tidligere end 14 dage fra d.d. 

 

2. Valg af 2 stemmetællere 
Grundet det lave antal deltagere blev man enige om at dette ikke var nødvendigt 

 

3. Beretning 
Beretningen blev fremlagt af foreningens næstformand (Formanden er desværre gået bort for 
en måned siden. 
John fortæller at foreningen pt. har. 23 medlemmer i billard-afdelingen. Det præcise antal 
medlemmer i dart-afdelingen er uvist, da den tidligere formand lå inde med informationerne. 
Det kan siges at der er 4 aktive medlemmer. Det håbes at de nuværende medlemmer kan 
være med til at erhverve nye medlemmer. 
 
For billard-afdelingen håber man på at kunne tiltrække nogle yngre medlemmer, måske også 
ved at man får et nyt snookerbord. Kan man få teenagere ville det også være godt, og man 
overvejer samarbejde med skole/fritidsordning. Det har man dog prøver tidligere, men uden 
held. Man giver det et nyt forsøg. 
 
Man ønsker en sponsor, der kan betale T-shirt/skjorter til brug, når man er spiller kampe. 

 

4. Regnskab 
Det skal at det har været lidt svært med regnskabet, da den tidligere formand holdt kortene tæt 
ind til kroppen. 
Alle fik udleveret regnskabet med visning af indtægter og udgifter i resultatopgørelsen samt 
balancen med aktiver og passiver. 
 
Der blev stillet spørgsmål/kommentar om, at der i regnskabet skal være opgjort separat 
indtægt fra de medlemmer der tilhører dart-afdelingen. Dette vil blive gjort i det regnskab der 
afleveres til hovedafdelingen. 
 
Andet spørgsmål omhandlede den lave indtægt fra billard-afdelingens medlemmer, hvilket 
skyldtes at kontingentet blev nedsat grundet corona’en. 
 
Spørgsmål til udgift om dart-tøj (Kr. 1.250,00), der skyldes et lån af prøver fra Søren Søgaard 
Billard, der desværre ikke blev returneret som aftalt og derfor faktureret. 
 
Spørgsmål om udgift på kr. 8.250,00, der blev brugt til 2 nye klæder til bord 1 og 2. 
 
Spørgsmål om kommunale tilskud kunne være berettiget klubben, men det oplystes at dette 
kun blev givet til medlemmer under 25 år. 



 
Regnskabet blev godkendt med accept, af at flytningen af kontingentindtægt i dart foretages 
efterfølgende. 
 
Fastsættelse af kontingent: 
Kontingent i billard-afdelingen fastsættes til kr. 800,00 helårligt 
Kontingent i dart-afdelingen fastsættes til kr. 600,00 helårligt 
 
Er man medlem af begge afdelinger får man en samlet reduktion på kr. 200,00 helårligt. 

 

5. Indkomne forslag 
Ingen indkomne forslag 

 

6. Beslutning om antal medlemmer i afdelingsbestyrelsen 
Antal uændret 

 

7. Valg 
a. Formand – Frantz Johansen (På valg for 1 år grundet Steen Olsens bortgang) 
b. Kasserer – Bent Andersen 
c. Valg af 2 medlemmer til afdelingsbestyrelsen  

Gert Burhøj Tæbrink 
John Dahl Christensen 

d. Medlem og suppleant til hovedbestyrelsen 
Frantz Johansen (Medlem) 
John Jensen (Suppleant) 

e. Suppleant til afdelingsbestyrelse 
Bent Vestergaard 

f. Valg af revisor 
Henning Skafte 

Valg af revisor suppleant 
Jesper Kryger 

g. Ingen underudvalg 
 

8. Eventuelt 

• Måske skal nøgleudleveringen nulstilles, da der har været et stort svind i øl beholdningen. 

• Ønske om navn, telefon og e-mail kontrol af alle medlemmer. Liste gik rundt for ændringer. 
• Forslag om at afholde billard klubturnering (stoppede tidligere pga. corona) 

• Husk at I får 10% rabat på udstyr der købes hos Søren Søgård billard 
 

 


